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Zo leeft de Gaverlandwegel                                       
 met inrij langs de Gaverlandstraat

Eens goed vloeken, dat mag. Ik had een nonkel en die kon 

soms serieus vloeken. Zijn vrouw zei: ”Maar Charel da 

mugde gij nie en wa moetn de meinsen wel deenken?’ En 

toen Vanderspeeten, onderpastoor in Melsele, eens langs 

kwam, bracht zij dat ter sprake. Maar Vanderspeeten zei 

tot ieders verbazing: “Charel, gij moogt af en toe eens 

goed vloeken, zeker  als ‘t werk tegen zit.” En daarmee 

was de kous af. 

Onze vraag nu: zouden we dat ook niet wat meer doen?  

Eens goed vloeken moet toch kunnen  als bijvoorbeeld 

ons dorp onder druk komt te staan en in gevaar is. Dat is 

zo met de komst van 50 ha glastuinbouw op de Poenjaard. 

Bye, bye Poenjaard, mooiste wijk van Melsele! Mogen we 

dan niet eens vloeken? Begin er maar aan op pag 7 .We 

zien je toch op 23 september? Zo eens meewandelen lucht 

op en dan moet al dat vloeken niet meer! Maar best ook.

‘Den Briels’ verdwijnt. Onze bejaarden, die in Briels 

verblijven, verhuizen de komende dagen tijdelijk naar de 

oude Notenlaar in Beveren. De gebouwen komen leeg te 

staan en zijn klaar voor de sloop, met uitzondering van 

het kasteeltje. De kamertjes zijn uitgeleefd, te klein en 

niet meer aangepast aan de noden van nu. De huidige en 

toekomstige bewoners snakken terecht naar een aangepaste 

nieuwbouw. Maar vooraleer de sloophamer zijn werk doet 

wordt  nog afscheid genomen van Briels zoals hij meer dan 

50 jaar het dorpszicht mee mocht beheersen. Elke inwoner  

kan afscheid nemen van Briels. Wat er te gebeuren staat 

lees je op pag.6 onder de titel: Briels B(l)oeit! 

De Gaverlandwegel, palend aan de Gaverlandstraat, onderging 15 jaar geleden een gedaanteverwisseling. Wat eens een 

rustig en landelijk wegeltje was van amper 1.20m breed, veranderde door de verkavelingen en huizenbouw in een heuse 

straat. Gelukkig werd het doodlopend gemaakt en met de asverschuivingen en aanplantingen op het wegdek is het een 

leuk woonerf geworden. De bewoners zijn fi er en gelukkig met hun ‘mooiste straat van Melsele’. En echt opvallend is de 
verbondenheid tussen de bewoners. Die samenhang en de trots om hun straat komen sterk naar voor in het gesprek met de 

inwoners. Je kan spreken van een warm nest.

Willy De Jonghe en Maria De Rudder.

Willy is van Gaverland afkomstig en Maria komt 

uit Beveren. Zijn kindertijd bracht Willy door in de 

Gaverlandwegel. Na hun huwelijk zijn ze defi nitief in de 
Gaverlandwegel gaan wonen. Dat was in 1967. De wegel 

was toen 1.20m breed. Op de hoek met de Gaverlandstraat 

woonde bakker Van Geertsom. De hoek werd gevormd door 

een brede haag. Later is er een afsluiting gekomen en werd 

de wegel plots 2.20m breed. Er kon een auto door. Dat was 

heel wat. Toen er ook vrachtwagens door kwamen werd 

de wegel terug gebracht tot 1.20m. ’t Is allemaal wel goed 

gekomen hoor. Er was in de wegel een grote boomgaard 

met krieken en kersen. Dat werd hier ‘kersenlarenbos’ 

genoemd. De weg stond hier geregeld onder water. De 

kinderen speelden in een bootje, zo erg was het. Ik heb 

destijds acht jaar moeten wachten op nutsleidingen. Gas, 

water, elektriciteit kwam allemaal via een aansluiting in de 

Gaverlandstraat. Ik moest het wel heel lang stellen zonder 

telefoon. De wijk geeft jaarlijks een feestje. Ik zorg voor 

aanvoer van de drank en het ophalen van tafels en stoelen. 

We wonen hier graag en we zijn overal dichtbij. Onze 

kinderen speelden vroeger op de weilanden en akkers. Dat is 

sinds de voorbije 15 jaar wel erg veranderd!

Herman Vereecken en Hilde Van Esbroeck.

We wonen hier 20 jaar. Het is en zalige wijk, rustig en 

toch dicht bij het dorp. En het klikt fantastisch tussen de 

bewoners. Het wijkcomité bestaat uit zeven mensen: Lieve, 

Peter, Aleydis, Monique, Kris, Nadine en Herman.

We zijn de straatfeesten begonnen met een barbecue en 

Staf heeft toen een plechtige oorkonde voorgelezen. We 

hebben een aantal vaste activiteiten. We organiseren ook 

een kwis in OC Boerenpoort waarop we alle wijkcomités 

uitnodigen. Noteer maar alvast 16 maart in je agenda. De 

Highland games met doedelzakspelers en Schotse spelletjes 

was wel een topper. Je hebt in de wijk een gezonde mix 

van jong en oud en het contact is echt goed. Het 2de deel 

van de Gaverlandwegel werd vroeger in de volksmond 

ook wel ‘Maesekeswegel’ genoemd omdat er op de 

hoek een boerderij van de fam.Maes was. Ons deel werd 

‘Kersenlarenbos’ genoemd. Bij de recente aanleg van de 

Gaverlandwegel naar de AVP-Laan wees de gps van het 

werfverkeer wel eens het verkeerde deel aan en zat het 

zwaar verkeer hier vast. 

Lees verder op pag 2

Alexandra Stuer

Ik ben afkomstig van Bazel. ’t Is hier een aangename straat.  

Ik ken in Melsele weinig volk. Hier ken ik iedereen. 

’t Is een zalige buurt. Mocht ik problemen hebben en hulp 

nodig hebben, er staan direct  mensen klaar, daar ben ik 

zeker van. Herman doet dat als voorzitter van het comité 

heel goed.  Als kinderen bij mij aan de deur komen dan 

krijgen ze een snoepje uit de snoepdoos. Dat is me bij 

gebleven uit mijn eigen kindertijd. Ik doe dat nu verder met 

de kinderen hier. En Sinterklaas… die komt bij mij aan huis 

voor heel mijn familie. Eerst was dat voor mijn petekindje 

maar nu schuift heel de familie mee aan. Sint en Pieten, 

gespeeld door wijkbewoners, gaan heel de buurt rond en 

mijn familie kijkt er elk jaar naar uit. ’t Is een fantastische 

wijk!

Uit de oorkonde van Staf.  (9 juni 2001)

…En nu we allemaal wat bekomen zijn, steken 

er een paar mensen de koppen bij elkaar en wat 

is ’t resultaat ? Een echt wijkfeest, gesteund en 

ineengestoken door maar dan ook door elke 

bewoner van de straat. Ze vechten om voor ijsjes, 

taarten, pannenkoeken, cocktails, versnaperingen, 

tafels, verlichting, muziek, volksspelen, noem maar 

op, te mogen zorgen. Vandaag is het zover. Dank 

aan iedereen die geholpen heeft. Beste vrienden, 

laat er ons een prettige dag van maken. En hiermede 

wordt het eerste Gaverlandwegelfeest voor geopend 

verklaard.
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De familie Van Hove met Staf, Iréne, Peter, Mieke en Lieve.

De familie nestelde zich dicht bijeen in de Gaverlandwegel. Ze hadden er vier bouwpercelen 

liggen en de kinderen begonnen te bouwen. Staf en Irène zijn gevolgd in 1998. Ze waren de 

eerste ‘nieuwbouwers’ in de Gaverlandwegel. Later is alles in een snel tempo vol gebouwd. 

Ieder heeft zijn verhaal. We vatten het samen.

“’t Is hier een droom want in Beveren hebben ze vanuit de wijk nog nooit klachten 

ontvangen. In het begin was de wegel bijna onberijdbaar. Er zijn er die van de bakker 

terugkeerden en met hun fiets in een voor terecht kwamen. Alle pistolets en koeken dreven 
op ’t water. Ellendig was dit. We kennen mekaar heel goed. Dat is dankzij de wijkfeesten. 

Staf en Irène worden ook ‘moeke en vake’ genoemd door de kinderen uit de straat. Dat 

zegt heel wat. ’t Is een kindvriendelijke wijk. We ‘banken’ dikwijls. Dat is samenkomen 

op de bank in de straat en ons verhaal doen. Mopsen doen we ook wel eens met de buren. 

En Sinterklaas komt bij iedereen. Het wijkcomité biedt een hele waslijst aan activiteiten: 

een jaarlijkse kerststal, waarbij Peter het kindje Jezus moet vastleggen met kettingen en 

nagels, beschermend tegen diefstal. Er is een nieuwjaarsreceptie, een jaarlijkse fietstocht, 
een wijkfeest met verkleedpartij, karaoke, pannenkoekenbak, een ijskar, een brunch, een 

doedelzakspeler, optreden van een clown. Er was al eens een ridderkamp met echte ridders 

en met Halloween sluiten we aan bij het gebeuren op Cortewalle of Hof ter Saksen. De 

sterkste vrouw is Hilde Van Esbroeck. Zij smeet de handtas het verst weg. Dat kwam 

omdat Herman, haar man, zich heel ver in de werpzone had opgesteld, lacht Peter. Pieter 

Van Esbroeck werd de sterkste man in het karduwen.Leuk was de wedstrijd om de grootste 

zonnebloem in de voortuin. Freddy Van Lookeren heeft daarvoor ’s nachts de grootste 

zonnebloem uit zijn achtertuin in de voortuin geplaatst. Men had dat snel door en er is 

heel wat afgelachen. Of er dan niets af te keuren valt ? ’t Ja, de overdreven snelheid in dit 

woonerf is soms wel een probleem. Dat is spijtig. Maar we hangen goed aaneen en dat is ’t 

bijzonderste,” besluit Staf. 

Fam. Freddy en Nadine Van Lookeren met kinderen Siebe, 

Seppe en Lore(afwezig) en de buurkinderen: Stijn en Mathieu 

Waegeman. De hond Zorro mag mee op de foto.

De kinderen op de foto zijn enthousiast over hun buurt: “Elke dag kunnen we hier spelen met 

de go-car, de fietsen, skaten op de ramp, zwemmen bij de buren en al eens samen in de tent 
slapen. We hebben veel vrienden en we komen goed overeen. Als er ene op straat verschijnt, 

zijn de anderen er ook.”

De buurt komt dikwijls bijeen om te ‘banken’ We mailen dan naar mekaar en iedereen brengt 

iets mee om te drinken of te snoepen. Bij de nieuwjaarsreceptie kunnen we bij slecht weer 

terecht in de hangar van de ‘Waegemannekens. ’t Is hier echt leutig. Met al die kinderen is 

het  in onze tuin soms echt een jeugdhuis. Het comité is beperkt tot 7 mensen en die doen 

voorstellen.  We vergaderen bij iemand thuis om de twee maanden. We letten er op dat we niet 

al te veel programmeren. Alles gebeurt ongedwongen  Er is een gezonde mix aan activiteiten. 

Anja Marin.(foto genomen door haar man Nico)

We wonen hier 6 jaar en we hebben 3 kinderen. De buurt hangt geweldig 

aaneen. Gewoon een goedendag zeggen kan al veel betekenen. Dat gebeurt 

hier. De mensen leven mee. Bij de geboorte van ons kleinste kind kreeg ik 

van iedereen een kaartje in de bus en bij de geboorteborrel kan ik borden, 

bestek, tafels en stoelen lenen van de buren. Toen Daan Van Hove hier 

met zijn skateboard gevallen is, was er van overal spontaan hulp. Die 

hulpvaardigheid en vriendelijkheid… dat vind je niet meer. Hier bij ons 

wel. Als de kerststal voor de deur staat is het feest voor onze kinderen. Ze 

zien de stal met de lichtjes ‘s avonds van door hun slaapkamervenster. De 

basketbalpaal is verzet met hulp van het comité. Onze kinderen vonden dat 

fantastisch.

Foto Anne R.

Het actieve verenigingsleven

Wat me charmeerde in dit beeld is vooral het geïmproviseerde en speelse 

en dit in een tijdsperk van mails en facebook. (A.R.)

Hier eindigt het schoon verhaal uit de Gaverlandwegel. Toen we aanbelden was niet 

iedereen thuis. De gastvrijheid is echter enorm groot en we hadden gemakkelijk nog 

bladzijden meer kunnen vullen met foto’s en verhalen. Het eindigt hier, maar de wijk leeft 

verder en dit in grote eensgezindheid en met  heel veel enthousiasme.

Edgard Van de Velde paalt met zijn tuintje aan de Gaverlandwegel, al woont hijzelf met 

Sonja in de Gaverlandstraat  “Ik win hier veel: tomaten, druiven, prei, rabarber, bessen, 

spruiten, witloof,aardappelen…noem maar op.  ’t is hier wel de droogste zandgrond van heel 

België. We gaan naar alle feestjes in de Gaverlandwegel. Ik heb speciaal een brievenbus hier 

voor het wijknieuws te ontvangen. Ze kennen me hier wel.

Edgard Van de Velde (aan de babbel met enkele jongeren uit de buurt)



Meeuwen

Meeuwen: ze landen op een akker achter de tractor van een ploegende boer.

Zo’n foto is een aanbod in vele richtingen. 

Ik zou het over de tractor kunnen hebben, deze prachtige machine die zo’n 
indrukwekkende kracht genereert. Voor ons nu een gewoon plaatje geworden, voor 

de landbouwer een vanzelfsprekend stuk onmisbaar gereedschap dat echter bij zijn 
verschijnen een revolutie betekende in het landleven al was het maar omdat het zoveel 
handwerk bespaarde. Maar ik laat de tractor buiten beeld.

Ik zou het kunnen hebben over de boerenstiel en de boerenstand die in zoveel opzichten 
grondig veranderd zijn, nauwelijks nog lijken op hoe het vroeger was, zo geëvolueerd in 

ambacht en mentaliteit. 

Maar nee, ik wil het over de meeuwen hebben. Over het meeuwenvolk dat ook uit veel 
soorten bestaat en dat wij zo mooi vinden als het niet te dichtbij komt.

Aan de kust bijvoorbeeld. Meeuwen zijn daar thuis. We willen ze door de lucht zien 

tuimelen en hun  ijle kreten horen als ze hun jongen vlieginstructie geven.  We willen 
ze zien vechten en zien “vissen”, we willen dat ze met hun draaivlucht het plaatje focus 
geven als we schepen of wolken op de lens nemen voor een romantische foto, we willen 
ze het grijze, het zilte zien illustreren, het weidse ook, alles waar onze stemming aan zee 
toevallig op uit is.

Of we willen verrast naar de akker kijken  die in het spoor van de ploeg voor onze ogen 
ondersneeuwt met actief zilverwit krijsen en dansen als ze landinwaarts zijn gekomen 
voor buit. 

Het schijnt zo van verre gezien een nogal zacht en poëtisch beeld maar het is in feite geen 
lief tafereel. Etende vogels lijken vaak een bende. Vechten voor de kruimels en voor wie 
mag eerst. Wie er naar kijkt, ziet rauw leven. 

Dat ze op een akker de ploegende tractor volgen lijkt ons vanzelfsprekend, veel vogels 

doen het. We weten dat de ploeger hun aas naar boven woelt, het stoort ons niet.

Meeuwen op een vuilnisbelt is al iets anders. Er komt een element van weerzin bij: ze 
zitten op de afval die wij produceerden. Hun rol van opruimers in de natuur komt dichter 
bij ons vel. Dat wekt onbehagen. Ook al omdat het meteen een associatie oproept 
met plaatjes die de televisie ons soms aanbiedt: mensen op een stort. Die daar precies 
hetzelfde zoeken als de meeuwen: een bestaan. Het is, zo bekeken, een sterke suggestie 
van “lotgenootschap” tussen levende wezens, allemaal onderworpen aan de strijd om het 
bestaan. Het zien ervan stuurt ons in een ongemakkelijke confrontatie.

Er zijn veel manieren om dieren te ervaren en om met dieren om te gaan.  Een ervan is 
hun leven bestuderen. Misschien in oorsprong de drive van de jager die er baat bij had 

om zijn prooi te kunnen verschalken en die wellicht op die manier snel leerde dat kennis 
macht gaf. Het rendeert ook om zijn omgeving goed te kennen, in de vorm van veiligheid 
en overlevingskansen. Deze simpele waarheden gelden nog altijd. Maar wat wij leerden, 
heeft ons ook veranderd.

Er is altijd al ook rivaliteit geweest. Je ziet dat in dierenverhalen waar de slechtste 
karakters de dieren zijn die de eigen velden of kippenhokken bedreigen. Maar ook altijd 
wel fascinatie. Soms samenhorigheid en samenleven. Heel vaak betekenden ze dreiging 
en gevaar. Soms werden ze omgeschoold tot hulp of moesten dienen als statussymbool. 
We hebben ze kunstjes geleerd, ze gebruikt en misbruikt. En altijd waren er soorten die 
gegeten werden. 

Die dingen zijn nog altijd actueel. Eigenlijk hebben wij de hele geschiedenis door meestal 
“ vanuit onszelf” naar dieren gekeken, met onszelf als middelpunt, en afgewogen wat 
ons van hen tot nut kon zijn. Ze naar verhouding opgekweekt of uitgeroeid.

Dat is iets wat bijzonder in onze tijd gedaagd is: hoe letterlijk verweven wij zijn. Het 
besef van de onontkoombare kringloop waarin wat wij graag als “ik” ervaren eigenlijk 
altijd een “wij” is. En dat, als wij dus macht hebben verworven om dieren uit te roeien 
dat in feite  macht is om de tak waarop wij zitten af te zagen. 

Voor wat betreft de meeuwen: ze worden tegenwoordig eerder hinderlijk gevonden 
aan onze kust. Omdat hun natuurlijke broedgebieden inkrompen, zijn meeuwen 
ingeweken in de stad waar zij vooral op platte en licht hellende daken van bijvoorbeeld 
fabrieksgebouwen konden nestelen en broeden. Dat ging goed, de stad bood ook 

voedsel te over.

 Op die manier zijn er in diverse Europese kustgebieden echte kolonies stadsmeeuwen 
ontstaan. Heel veel bijvoorbeeld aan de Engelse kusten, meer bepaald in een stad als 
Bristol. Bij ons vooral in de voorhaven van Zeebrugge en in Oostende. 

Meeuwen kunnen brutaal zijn. Het zijn aaseters die fourageren op diverse manieren. 
Ook door mekaar in de vlucht te beroven. Dat is wat ze doen als ze naar het voedsel van 
de toeristen duiken. Of de zak openpikken waarin het verborgen zit.

Maar het zijn nog altijd beschermde vogels al verschilt hun statuut wel al naargelang 
de soort. In Vlaanderen is de kleine mantelmeeuw  belangrijk omdat 2,6% van de 
populatie er broedt. Er is dan ook een Europese verplichting om die broedgebieden te 
beschermen. 

Dat is niet overbodig. Wij hebben de indruk, precies vanwege die stadsmeeuwen, dat er 
veel van die vogels zijn maar in feite gaan de populaties achteruit.

Dat is niet gunstig voor ons omdat het niet gunstig is voor de kringloop waarvan wij 
deel uitmaken. Meeuwen zijn aaseters. Ze ruimen de afval op in de natuur. Laten wij 
maar even bedenken wat het voor ons zou betekenen als wij onze afvaldienst zouden 
uitschakelen. In een stad als Napels is dat ooit gebeurd, misschien herinnert iemand zich 
de tv-beelden nog…

Fietsersbond Beveren ijvert 

voor een veilige fietsverbinding 
tussen Beveren-Melsele en Kallo-

Waaslandhaven

Volgens de huidige plannen is er pas tegen 2018 een 

fietsverbinding voorzien langs het nieuwe klaverblad van 
de verbinding tussen de Liefkenshoektunnel en de E34, 

in het verlengde van de Kasteeldreef. Hierdoor wordt op 

termijn Beveren wel beter bereikbaar vanuit Kallo, maar 

de verbinding naar Melsele, P&R of Zwijndrecht blijft 

problematisch. De realisatie van deze fietsbrug wordt hier 
ook gelinkt aan de heraanleg van de E34 en wordt dus een 

project op lange termijn.

In het voorstel van Fietsersbond Beveren wordt een meer 

centrale ligging van de fietsbrug voorzien, waardoor 
zowel de verbinding naar Beveren als naar Melsele wordt 

gerealiseerd. Dit voorstel voorziet de fietsbrug naast de 
Melseledijk N450. Ter hoogte van de huidige P&R, net voor 

de op- en afritten, zou het fietspad afbuigen en omhoog 
lopen naar de fietsbrug. De fietsbrug zelf zou in één keer de 
E34, de parallelweg en de spoorlijn overspannen, om aan te 

sluiten op de watergang, dit is een uitloper van de Melkader 

die tot tegen de E34 komt (ongeveer een 200 meter ten 

westen van het huidige viaduct). Het fietspad zou langs 
deze watergang kunnen worden doorgetrokken tot in de 

Fabrieksstraat. 

Door het realiseren van deze veilige en conflictvrije 

fietsverbinding zou Kallo eindelijk uit zijn fietsisolement 
kunnen worden gehaald.

Schoolkinderen zouden veilig naar Beveren kunnen 

fietsen, zonder dat ouders zich zorgen moeten maken over 
gevaarlijke op- en afritten of over zwaar verkeer langs te 

smalle en aanliggende fietspaden. 
Ook voor havenarbeiders is dit een veiligere en vlottere 

verbinding, want ze hoeven niet meer door het centrum van 

Kallo te rijden.

De Fietsersbond Beveren maakt zich sterk, dat deze 

fietsbrug zal leiden tot een fietsvriendelijkere mobiliteit van 
en naar Kallo en de Waaslandhaven.

En hun voorstel kan vrij snel gerealiseerd worden, ongeacht 

de latere plannen voor de E34 – Expresweg rond 2018.

Voor een noodzakelijke fietsbrug is dit de beste locatie, die 
ook nog eens de snelste realisatie waarborgt.

Om een zo groot mogelijk publiek draagvlak voor dit 

voorstel te creëren, lanceerde Fietsersbond Beveren in 

samenwerking met de gemeentelijke basisschool, eind juni 

de actie ‘Fietsbrug Kallo’. Hierbij kreeg elke inwoner van 

Kallo een vakantiekaartje in de bus.

Via de website www.fietsersbond.be/beveren of via de 

facebookpagina ‘Fietsbrug Kallo’ kan je ook je steun 

betuigen aan dit voorstel, of zelf een leuke naam bedenken 

voor deze toekomstige fietsverbinding. Hoe meer mensen dit 
voorstel steunen, hoe groter de kans dat het uiteindelijk ook 

op tafel komt.

Op voorwaarde dat ook de politiek mee wil natuurlijk. 

Een warme oproep om met z’n allen te gaan voor een 

fietsveiliger Beveren!
 

Dorpsfeest 2012: Hans Cools 

wordt dorpsburgemeester.

Het dorpsfeest was weer een topper van formaat. Heel 

leuk en nieuw was het kinderdorp waar een massa 

kinderen zich heel de namiddag fantastisch amuseerden. 

Er was heel wat te doen in de loop van het weekeind 

en de organisatoren waren in de wolken met het 

weer, de opkomst en de deelname van het volk aan de 

verschillende activiteiten. Hans Cools lukte er in om de 

burgemeestersjerp te omgorden. Hij was heel gelukkig en 

een beetje ontroerd. Op de foto poseert hij fier met zijn 
zoontje. Ook zie je Karel De Meulenaere die nog vlug 

een fotootje maakt van de massa op het Kerkplein.



Kunstwerken in het straatbeeld van Melsele

Melseelse Standbeelden en kunstwerken in het straatbeeld;
soms zien we ze terug op pleintjes en straathoeken. 
Standbeelden of kunstwerken die statig wezen te pronken 
en de locatie een bepaald cachet meegeven. Vroeger 
werden er vooral standbeelden van heersers, schrijvers 

of prachtige waterpartijen met bronzen heroïsche figuren 
uit de Griekse mythologie neergepoot. Hoe zit dat met de 
kunstwerken in Melsele? Zijn er eigenlijk wel kunstwerken 

in Melsele? Bombardon trok de straat op en ging op zoek 
naar kunstwerken op pleintjes en rotondes in Melsele. 

Ons meest recente kunstwerk moet wel de 
aardbeienfontein zijn op het Kerkplein net voor rustoord 

Briels. Bij Melseelse aardbeien denken we spontaan aan 

grote sappige aardbeien. Ik had dan ook voor de plaatsing, 

3 stenen joekels van aardbeien verwacht op het plein. Het 

kunstwerk blijkt eerder 3 Braziliaanse bosaardbeitjes uit 

het tropische regenwoud te symboliseren. Ik veronderstel 
dat het pruttelende waterfonteintje symbool staat voor 
het smuster weer in Melsele (AN: miezeren). Je kunt de 
aardbeien ook op een sokkel plaatsen zodat het wel op 

aardbeienteelt  op hydrocultuur lijkt. Ik denk niet dat er 
ergens ten lande zo’n kunstwerk bestaat. Waarschijnlijk zijn 

we hard met onze commentaar over het kunstwerk. Op zich 
is er niets mis met het kunstwerk, alleen staat het verloren 
op het Kerkplein tussen de grijze tegels. 

Een volgend kunstwerk vinden we terug in het hart van 

de Keizer Karel wijk. Te midden van het aangelegde parkje 
annex speelplein staat een bronzen beeld van spelende 

kinderen te pronken. Niet onaardig en het thema spelende 
kinderen past ook wel bij de toen jonge buurt. Men had ook 

een standbeeld van Keizer Karel kunnen neerpoten in de 

wijk maar dat is wat oubollig voor een recentere wijk. Toch 
attent dat men gedacht heeft om de omgeving op te fleuren 
met een kunstwerk. 
Kunstenaar en Melselenaar Stefaan Van Biesen heeft ook 
zijn sporen achtergelaten in Melsele. Zijn kunstwerk vinden 

we terug aan de ingang van de beeweg op Gaverland. 

Ons volgende kunstwerk is naar alle waarschijnlijkheid bij 
velen een nobele onbekende. Een massieve rots met een 
uitgehouwen band staat te stralen in het nieuw aangelegd 

parkje tussen de Kalishoekstraat en de Dambrugstraat. 
Bombardon had het kunstwerk ook niet opgemerkt maar na 
een oproep op de sociale netwerksite “facebook” werden 

we door een lezer attent gemaakt op het kunstwerk. Er 

bestaat zelfs een website met standbeelden in België waar 
we onze geblokte onbekende terugvinden. http://www.
standbeelden.be/standbeeld/917
Als je vanaf de Vendoornstraat rechts de Parmastraat 
inslaat en je de straat helemaal uitrijdt totdat de spoorweg 
de Parmastraat in twee splitst, kan je nog even een nieuw 
aangelegd stukje Parmastraat bewonderen. Parallel met het 
spoor eindigt dit stukje Parmastraat aan een tractiehuisje 
van de NMBS. Toen het er nog maar net stond is het 
bespoten met een ‘tag’. Voor de leken onder ons, een ‘tag’ 
is de handtekening van een graffitischrijver. Voor de één is 
dit een regelrechte vandalenstreek, voor de ander weer een 

mooi staaltje van de ondergrondse graffitisubcultuur. 
Ik breek mijn hoofd of ik geen andere kunstwerken in 
Melsele vind maar het komt niet. Ik vraag wat rond bij 
vrienden en kennissen maar niemand kan me leiden naar 
een ander kunstwerk dat ik nog niet ken. Sommigen maken 
me attent op de religieuze symbolen zoals kappeleke aan 
het doornlarenboompje, Maria met Jezus op het Kerkplein 
en de staties van den oude beeweg die men nu overal ten 
velde in Melsele kan bewonderen. Als zijn die staties wel 
eens aan een opknapbeurt toe want weer en wind hebben 

de uitgehouwen letters en cijfers bijna volledig weggevaagd. 
Een collectieve restauratie dringt zich op.   
Gelukkig hebben we nog de prachtige muurschilderingen 
van de firma GRINT. Een pareltje vinden we terug in de 
Brielstraat 87 waar de zijgevel op een prachtige manier is 
geschilderd. Zij hebben ook het reclamepaneel voor café 

de Smoutpot ontworpen. Te bezichtigen vanop de rotonde 
van de Krijgsbaan. Daar kijk je pal op de muurschildering 
aangebracht op een stal van het aanpalend boerderijtje op 

de Beverse Baan.

Dan maar zelf initiatieven bedenken om het aantal 
kunstwerken in Melsele omhoog te halen. Een goedkoop 
alternatief zou de import kunnen zijn van buitenlandse 
kunstwerken. In de voormalige USSR staten zijn er 
overvloedig gedumpte standbeelden te vinden van o.a. 
Stalin. Het probleem zou er in kunnen bestaan dat de 
Melselenaars er een slecht gebeeldhouwde Marc Van 

De vijver in zouden zien en dat kan ook niet meteen de 
bedoeling zijn. 

De laatste decennia is het een gewoonte geworden van 

steden en gemeenten om hun nieuw aangelegde rotondes 

uit te rusten met kunstwerken. Soms moderne creaties, 
andere keren metershoge fonteinen. Zoals  Aarschot 
die Duracell batterijen vlak op de rotonde plaatste of 
Kampenhout die de brouwketels van brouwerij Haacht 
neerpootte. Melsele telt nu amper rotondes maar in de 
toekomst zou hier wel eens verandering in kunnen komen 
met de heraanleg van de N70. Wat zou er nu een geschikt 
kunstwerk kunnen zijn om op de rotonde te plaatsen? 
Aardbeien hebben we al in het dorp. We kunnen het beter 

overlaten aan de lezers van Bombardon. Suggesties om 
de de nieuw te bouwen rotonde mee op te fleuren. Een 
groot Mariabeeld of een standbeeld van een bekende 

Melselenaar? 

Conclusie van Bombardon: Melsele telt bitter weinig 
standbeelden of kunstwerken in het straatbeeld. Erg 

jammer want een standbeeld of kunstwerk fleurt een 
plein of straathoek op. Tijd voor de gemeente om werk 
te maken van meer standbeelden en kunstwerken in de 
straat. Niet dat er een gebrek is aan Melseelse kunstenaars. 

Stefan Martens, Stefaan Van Biesen en Bert Van Mieghem 
om maar enkele te noemen. Het moet niet altijd een 
standbeeld zijn, ook geschilderde gevels kunnen pareltjes 

zijn. Uiteraard valt er met de aanschaf van kunstwerken 
minder eer en glorie te halen dan pakweg de uitbereiding 
van een sportcomplex.    
Als onze abonnees toch nog een kunstwerk kennen in 

Melsele mogen zij dit steeds melden aan de redactie. 
  

 Kunstwerk Stefaan Van Biesen, ingang beeweg Gaverland.(ACW-

Welzijnszorg)

NMBS huisje met ‘tag’.

Rotsblok in dorpspark

Prachtige muurschildering Brielstraat 87

Jihad Van Puymbroeck en de 

ramadan.

 “Met de ramadan eet en drink ik niet tussen 

zonsopgang en zonsondergang. Die vastenperiode is 

begonnen op 19 juli en eindigt op 19 augustus met het 

suikerfeest. Ik geef toe, met de warmte is het niet altijd 

gemakkelijk.”

We vragen Jihad wat Ramadan inhoudt en hoe ze die 

periode beleeft.

“De nadruk ligt op de religieuze beleving en een 

verdere verdieping van ons geloof en niet alleen op 

het vasten op zich. Als het alleen vasten zou zijn, dan 

zou dit  uithongeren betekenen. Dat is het niet. We 

focussen op de Koran, we leren bij over de Islam, we 

leren nieuwe verzen in het Arabisch en we bezoeken 

meer de moskee. Voor ons is dit ‘De Koepel’ in 

Borgerhout. De Iman daar  is een bekeerde Belg. 

Tijdens de ramadan sluit ik me niet op. Ik doe nog 

veel dingen buitenhuis. Er is mijn vakantiejob en het 

samenzijn met vriendinnen. Die komen ’s avonds 

langs of ik ga bij hen buurten. Er kan soms ook wel 

eens een ‘Mopsje’ af. De sfeer tijdens de ramadan is 

gezellig thuis, we eten samen, het eten is lekkerder en 

’t gaat er heel gezellig aan toe. Op 19 augustus is er 

het suikerfeest met familiebezoekjes, thee en koekjes. 

’t Valt me echt niet zo zwaar als sommigen wel zullen 

denken.” 



In de lens. 

Fotograaf Gerry Smet, op zoek naar speelpleinwerking in de vakantie, kwam terecht bij ’t VP van Melsele. De kinderen met de leiding staakten hun spel 

en keken samen in de lens, om daarna weer  verder te spelen. Ze wisten toen nog niet dat ze vereeuwigd zouden worden in deze Bombardon. Geweldig 

toch !  En wat een schone foto! 

11 juni

- Het college besliste om de uitgaven voor het 

volksfeest na de promotie van Waasland-Beveren ten 

laste te nemen van de gemeente. Het feest kostte bijna 

10.000 euro.

18 juni

- Er komt een bank en vuilnisbak aan de vijver op de 

Pareinsite tegen de Meersen aan. Dat was eerder al 

gevraagd door Kartelpro-raadslid Kristien Hulstaert in 

de Beverse gemeenteraad.

- Het college gaat akkoord om Chiro St.-Gerolf, de 

Melseelse jongenschiro, een toelage te geven om 

veiligheidswerken aan het lokaal in de sportzone 

uit te voeren. Er wordt noodverlichting geplaatst en 

een betonnen trap vervangt de houten versie. Ook de 

Beverse jeugdraad sprak zich positief uit.

2 juli

- Het college beslist om het tijdelijk 

eenrichtingsverkeer in de Fortstraat op te heffen.

- Ze beslist ook om een parkeerplaats voor mensen 

met een beperking aan te leggen in de Hazaarddam ter 

hoogte van de school.

- Jeugdhuis Djem gaat nogmaals vernieuwen. Zo 

worden op advies van de brandweer, een aantal 

werken uitgevoerd om de brandveiligheid te 

verhogen. Djem zal de deur van de stookplaats van 

een deurpomp voorzien, buisdoorboringen dicht 

maken, noodverlichting plaatsen en een snelblusser 

ophangen. Tenslotte wordt ook de oprit volledig 

heraangelegd. Van de gelegenheid wordt ook gebruik 

gemaakt om de riolering te vernieuwen. De gemeente 

ondersteunt de werken met een toelage.

9 juli

- De gemeente kiest voor zonnepanelen om de parking 

in de verkaveling Haegemolen te verlichten. De 

parking komt tegenover het OC Boerenpoort.

30 juli

- Het college gaat akkoord dat vlak voor de 

sloopwerken van het zorgcentrum Briels in Melsele er 

activiteiten mogen plaatsvinden. Zie ook verder in deze 

Bombardon. Dit initiatief wordt logistiek en financieel 
ondersteund.

6 augustus

- De vernieuwing van de Grote Baan (N70) in 

Melsele is weer een stap dichterbij. Het gemeentelijke 

aandeel en de subsidie worden vastgelegd voor de 

rioleringswerken.

13 augustus

- Een onveilige verkeerssituatie in de Gaverlandstraat 

ter hoogte van de Kapelstraat, doet het college 

beslissen om er schampblokken te plaatsen. 

Uit het schepencollege

De gemeenteraad besliste

28 juni

- Er werd terug gekomen op de wateroverlast op 12 

juni. In een mum van tijd viel er toen gigantisch veel 

regen wat voor overlast zorgde. N-VA raadslid Bruno 

Stevenheydens zei dat Snoeckstraat, Kattestraat, 

Bergmolenstraat, Kloetstraat en Kalishoekstraat 

waren getroffen. Voor iedere straat wordt door het 

gemeentebestuur verder onderzocht wat de oorzaken 

en oplossingen zijn.

- Meerderheid tegen minderheid werd akkoord 

gegaan met een advies van het schepencollege 

rond de havenuitbreiding. Zoals geweten zullen 

hierdoor Doel-centrum, Ouden Doel en Rapenburg 

verdwijnen, te samen met honderden hectare 

landbouwgrond. De meerderheid gaf een negatief 

advies en poogt Ouden Doel en Rapenburg te redden. 

De oppositie vindt ook het behoud van Doel-centrum 

en het natuurgebied de Putten essentieel en onthield 

zich.

30 juli

- Oppositiepartijen Kartelpro en N-VA bekloegen zich 

er over dat de laagste offerte voor de herstelling van 

het dak van het zwembad Kriekeputte in Kieldrecht 

maar liefst 43% hoger lag dan de raming. Raadsleden 

Massar en Vlegels zochten naar antwoorden, 

maar vonden geen meerwerken die dit konden 

verantwoorden. Schepen van sport Van Esbroeck 

(CD&V) verwees naar het complex karakter van de 

herstelling.

- Er komt een nieuw ticketingsysteem voor het 

Cultureel Centrum Ter Vesten. Nachtelijke rijen 

zouden tot het verleden moeten gaan behoren. Het 

wordt aangeboden via internet, maar evengoed nog 

steeds manueel te bestellen. De raad keurde dit 

unaniem goed.

- De raad ging akkoord om 2 politievoertuigen uit 

te rusten met de ANPR-technologie. ANPR staat 

voor ‘Automatic Number Plate Recognition’ of 

automatische nummerplaat herkenning. De camera 

zoekt naar alle nummerplaten in de omtrek. Indien 

er een nummerplaat in een verdachte lijst voortkomt, 

weerklinkt een signaal en kan de politie ingrijpen.



50 jaar schrijnwerkerij De Coninck

 ‘4 generaties houtbewerking van vader op zoon’ had 

ook de titel kunnen zijn.   

50 jaar passie voor het ambacht, daar wilde 

Bombardon wel wat meer over weten, en dus 

trokken we naar de Spoorweglaan 176, ten huize 

van Bert De Coninck. Bert heeft ook vader Alfons 

mee uitgenodigd.  Het wordt een verhaal over 

ondernemerschap en vooral de passie voor de 

houtbewerking.  

Hoe is jullie ambachtelijk verhaal begonnen? 

Alfons: De passie voor de houtbewerking moet 

ons blijkbaar in de genen zitten. Mijn grootvader, 

Johannes De Coninck, geboren in 1861 was ook 

schrijnwerker, net als mijn vader Jules. Zij hadden 

echter nooit een eigen zaak opgericht. Ik voelde er 

meer voor om met mijn eigen zaak te beginnen. Het 

was in de zomer van 1962 en met de medewerking 

en ruggensteun van mijn vader Jules, dat  ik de 

schrijnwerkerij De Coninck heb opgericht. De 

oprichting van een ambachtszaak was in die tijd 

niet zo vanzelfsprekend en zeker niet voor een 

jonge gast van amper 20 jaar. Je moet weten dat 

ik als minderjarige vooraf de familieraad moest 

samen trommelen om het akkoord te vragen voor 

mijn ontvoogding. Vervolgens moest ik de jury van 

de Kamer van Ambachten en Nering in Gent gaan 

overtuigen van mijn vakmanschap. Goh, ik kan het mij 

nog levendig voorstellen, dat ik daar als jonge gast 

‘mee ’n kinderwezen’ en een tikkeltje nerveus naartoe 

trok en uitleg moest geven over mijn capaciteiten als 

gediplomeerd houtbewerker. Maar geen nood, ik was 

zeker van mijn stuk en het kwam allemaal goed. Ik 

mocht de schrijnwerkerij starten en beginnen aan mijn 

ambachtelijk avontuur. 

Er werd een zogenoemde ’combiné’ aangekocht, 

gaat Alfons verder. Dat was een machine waarmee 

verschillende houtbewerkingen konden gebeuren. 

Die machine werd opgesteld in een atelier achter 

de ouderlijke woning. Het atelier werd uitgebreid in 

de jaren 70 en bevindt zich nog steeds op dezelfde 

plaats.   

Bij de opstart was het aanleveren van hout een 

meevaller. Het kon met een eenvoudige stootkar 

gebeuren omdat in diezelfde periode in 1962, Roger 

Van Acker zijn houthandel startte, vlakbij in een loods 

net over de spoorweg (nvdr. Het aanpalende huis 

staat er nu nog en werd ondermeer bewoond door 

Madammeke De Vits. Ze zou er 100 jaar worden.) 

Bert: Ik ben er om zo te zeggen vanzelf ingerold. Ik 

was geïnteresseerd in wat mijn vader deed en ik koos 

in school voor houtbewerking en trok later mee op 

met vader. In 2006 nam ik de zaak over en ik doe dit 

werk nog steeds supergraag.

Zijn er speciale realisaties in Melsele die verwijzen 

naar jullie creatieve handen? 

Bert: Niet echt grote realisaties, maar voor de 

parochie hebben we wel een aantal klussen gedaan. 

We hebben in de voorbije jaren alle deuren van 

de kapelletjes in Melsele vernieuwd, behalve het 

kapelletje van Labre op den Briel, de dakkapellen van 

de pastorij en het kruisbeeld op de bedevaartweide in 

Gaverland. 

Alfons (vult lachend aan): dat laatste was nu niet 

moeilijk hé, maar de kasten in de sacristie van de 

kapel van Gaverland, die hebben we gemaakt van de 

panelen van de oude biechtstoel.  Iets anders, maar 

toch opvallend, vroeger bij de aardbeiteelt in Melsele, 

waren de hoframen voor de aardbeiteelt onder koud 

glas. Daar hebben we er vroeger ontelbaar veel 

van gemaakt. In de schrijnwerkerij was dit toen een 

typische werkje voor tijdens de wintermaanden.   

Alfons: Waar ik, in tegenstelling tot mijn vader Jules, 

nooit aan willen beginnen heb, is het maken van 

Bert bij de nieuwe logo van het bedrijf.

De jonge  Alfons De Coninck met vader Jules in hun atelier.

doodskisten. Neen, dat zag ik echt niet zitten. Als ik 

de verhalen van mijn vader daarover hoorde. Ik weet 

het, je mag je als schrijnwerker nooit mismeten maar 

met een overledene kan er is altijd wel iets speciaals 

of delicaat zijn. Neen, op zulke momenten ligt dat 

allemaal te gevoelig.

Is de houtbewerking niet een ietwat gevaarlijk werk? 

Alfons: We hebben altijd extra aandacht gehad voor 

de veiligheid. Dat moet ook; je moet altijd goed 

geconcentreerd blijven als je met deze machinerie 

bezig bent. 

Bert (lachend, maar voegt er onmiddellijk ironisch aan 

toe “hout vasthouden”): Bij ons gaat die mop over 5 

pinten voor de mannen van de zagerij niet op hoor, 

kijk maar (beide mannen toon fier hun gave handen 
met nog steeds tien vingers.) 

Hoe zie je de zaak nog verder evolueren? 

Bert: We zijn tot dusver gespaard gebleven van grote 

tegenslagen en dus houd ik de zaak liever kleinschalig 

met de nadruk op het leveren en garanderen van een 

goede kwaliteit. Zo behoud je tevreden klanten. Mijn 

slogan blijft nog altijd ‘meten-maken-plaatsen door één 

patroon’. Daar geloof ik in. En verder zien we wel, ik 

heb een zoontje Zidan. Wie weet…

 

Melsele neemt afscheid van ‘den ouden Briels ’.

Mogelijk hoorde je er al van: woonzorgcentrum Briels gaat gesloopt worden 

en in de plaats komt een volledig nieuwe Briels. ‘Den ouden Briels’ is een 

uniek dorpsmonument en bovenal een plaats van betekenis voor veel mensen 

en families uit Melsele. 

Enkele enthousiaste Melselenaren willen ‘den ouden Briels’ graag nog een 

laatste keer laten schitteren en Melsele waardig afscheid laten nemen van dit 

gebouw. 

Onder de noemer ‘Briels B(l)oeit’ zal er in de herfstvakantie vanalles 

gebeuren in Briels.

Van 27 oktober tot en met 4 november  

telkens van 14 tot 22u (maandag en dinsdag gesloten):

Unieke kunstexpo: kunstenaars richten een kamertje in met hun werk. 

Momenteel zijn er al meer dan 40 deelnemers. 

Fotoclub Lichtkunst organiseert een expo over Briels in het verleden.

Doorlopend van 14 tot 19 u: Brielse Biekbar met een hapje en een 

drankje aan democratische prijzen.

Verder is er op:

27 oktober: een fuif door JH Djem

3 november: Kill Your Darlings, een muzikale ode aan idolen van 

vroeger en nu. In samenwerking met Kunstlabaargvzw 

Vanaf  20u

La Tourette kills Edith Piaff

Bear On The Loose kills Eels

Karlos Admiralos kills U2

Inkom: €5
4 november: familiedag met:

Brielse Bühne: tijdens een hapje en drankje van de Brielse Biekbar kan 

je genieten van enkele akoestische optredens en andere podiumkunsten.

Voor de kinderen is er animatie voorzien ism Chiro Ieweko en de 

Pretcamionet

Voor meer info: brielsmelsele@hotmail.com, 0485 46 23 65

Of vind ons leuk op www.facebook.com/BrielsBloeit
Briels B(l)oeit! is: Mark Neirinckx, Jeroen Kersschot, Roel D’Hollander, 

Frida Dierinck, Sidon de Coninck, Manuel Janssens in samenwerking met 

wzc Briels en OCMW Beveren. (waarvoor dank)



Wandel mee voor behoud open ruimte.

Foto binnengebied Poenjaard: Maarten De Cock

Het actiecomité tegen de glastuinbouwzone schiet nog eens in zijn wandelschoenen.  Op zondag 23 september om 14h 

aan den Es vertrekt een tocht rond en in het bedreigde gebied.

De provincieraad keurde op 20 juni het ruimtelijk uitvoeringsplan van de Melseelse glastuinbouwzone goed. Enkel 

Groen stemde tegen. De plaatselijke afdeling van Vlaams Belang heeft blijkbaar geen consequente houding afgesproken 

met de provinciale collega’s: neen in Beveren en ja in de provincie. Die andere lokale tegenstander, N-VA, heeft geen 

vertegenwoordigers in de provincieraad. Toch zijn velen benieuwd wat Vlaams N-VA-minister Philip Muyters zal 

beslissen. Die zou als laatste binnenkort zijn handtekening moeten zetten.

Het actiecomité is ontgoocheld dat de provincieraad 1.600 bezwaarschriften zomaar genegeerd heeft. We omschrijven dit 

als “het failliet van de inspraak van de burger”.

En toch geeft het actiecomité niet op. De strijd is immers nog niet helemaal verloren. Maar daarnaast wil het 

actiecomité ook een krachtig signaal geven om nog altijd achter het behoud van open ruimte te staan, waar dan ook. De 

poldergehuchten en -dorpen in het noorden van onze gemeente worden eveneens bedreigd.

Er wordt op 23 september om 14h verzameld aan de Aquariumclub Atlantis op den Es, op het kruispunt van de Heirbaan 

en de Veldstraat (Heirbaan 130, Melsele). De tocht van circa 6 kilometer gaat volledig langs het bedreigde gebied: 

Heirbaan, Biestraat, Priemstraat, Ponjaardhoekstraat, Fortstraat, Nieuwlandstraat, Schaarbeekstraat, de weiden in tot aan 

de Biestraat en dan terug naar den Es via de Heirbaan.

Naast wandelaars zullen er ook fietsers, paarden, huifkarren, muzikanten en jeugdbewegingen aanwezig zijn. Laat gerust 
uw protest horen, spandoeken zijn toegelaten en verkleden mag zeker. Maar geniet vooral van het mooie landschap:  

het is misschien een van de laatste keren…

Ons dialect, grappig en sappig.

Op tleisten durpsfiëst, ontpopte Ludwina Van Havere 
(uittredend Meilses burgemiëster) heur as natuurtaleint bij 

tprizzenteren van de burgemiësterverkiezing. Ze woatta 

goe veurbereid en ze zette den achtermiddag in mee e 

stiksken in tmeilses. Ze staut erop dawwe derbij zeigen 

dasse tnie gelijk zelf gemokt woa, mar dasse da gedicht 

gekreegn eet van Gust Torfs, iemand uit Antwaarpen, 

die da vanaagest in tantwaarps veurlas. Die meins eetta 

mee veel plezier au Ludwina deurgegeven en zij, as 

burgemiëster, mokten der een Meilses gedicht van. 

Tkloonk azoë:

Mijn dialect

Mijn dialect da is goe bekeken

Een veurrecht da’k da nog ka spreken

Die doar iet op zeet; goh die zou beter zwijgen

want ’t is de taul van mij moeder,

’t is de taul van mijn agen

En al die kritiek, ik kan die nie verdraugen

Die giën dialect kent awel die is te beklaugen

Die mist iet in feite, iet da’k em zou weinsen

De seempele taul van seempele meinsen

nië ‘k zin nie beschomd m’n dialect te klappen

ook al zijn der die da nie snappen

ik zin der fier op en ik paas iedere kiër
m’n dialect das iet da ‘k nie verliër

en assek het spreek dèn zienek

Bauzel, Beveren, Zwindrecht en Meilsen 

‘k zien tKollesoek, de Poenjoard

Den Es en ‘t Wit Zaund 

‘k deenk aan mosselen mee friet

Nen echte trappist zo iëne mee

ne goeie schuimende raund.

En iëirebezen mee guul veel riëm

t’Is gelek of da kik driëm.

Awel hoe plat en hoe boers 

Hoe daddet oek wilt zeigen 

M’n dialect is van mij 

Want ‘t is  van Meilsen !!!!!

We moeten der nie bij vertellen daddiederiën die op 

tkarkplaan zat, farm in zijn anden plakten. Proficiat 
Ludwina, getta neig goe gedaun.

Ook dichters sterven

Juli 2012, afscheid van twee Nederlandse dichters 
die heel duidelijk hun voetafdruk nalaten in de 
Nederlandstalige poëzie:  Gerrit Komrij (°1944) en 
Rutger Kopland (°1934). Komrij was een veelzijdig 
schrijver in het Nederlandse taalgebied.  Rutger 
Kopland werd in Vlaanderen geïntroduceerd 
door zijn generatiegenoot Herman de Coninck.  
Kopland was de man van diepgang in zijn poëzie.  
Hij bezat de kunst om complexe gevoelens 
eenvoudig te verwoorden.  Het herkenbare 
‘vertrek van dochters’ bijvoorbeeld.

Vertrek van dochters

Ze moesten inderdaad gaan, ik had het gezien 
aan hun gezichten die langzaam veranderden 
van die van kinderen in die van vrienden, 
van die van vroeger in die van nu.

En gevoeld en geroken als ze me kusten 
een huid en haar die niet meer voor mij  
waren bedoeld, niet zoals vroeger, 
toen we de tijd hadden.

Er was in ons huis een wereld van verlangen, 
geluk, pijn en verdriet gegroeid, in hun  
kamers waarin ze verzamelden wat ze mee 
zouden nemen, hun herinneringen.

Nu ze weg zijn kijk ik uit hun ramen en zie 
precies dat zelfde uitzicht, precies die 
zelfde wereld van twintig jaar her, 
toen ik hier kwam wonen.

Gevleugeld

Als we de peilingen mogen geloven komt NVA in vele 

gemeenten als overwinnaar uit de bus. Ook in Beveren 

zit de kans er in dat ze de lijst van burgemeester Marc 

Van de Vijver naar de tweede plaats verwijzen. Een 

volstrekte meerderheid van NVA of CD&V lijkt evenwel 

uitgesloten. Dat zou immers betekenen dat één van deze 

partijen 18 zetels (op 35) behaalt. Om die meerderheid 

te halen heeft de CD&V al een voorakkoord met Open 

VLD. Zij verbinden hun lot aan mekaar. Een meerderheid 

kan op die manier haalbaar zijn maar is niet zeker. 

Indien dit lukt krijgen we voor de komende zes jaar 

dezelfde beleidsploeg. Indien de tandem CD&V en 

Open VLD onvoldoende zetels heeft staat de deur open 

voor Groen-SPA om mee een meerderheid te vormen. 

Dan kan Kristien Hulstaert zich klaar maken voor een 

zitje in het schepencollege. Dat CD&V een beroep 

doet op Vlaams Belang is uitgesloten omwille van het 

cordon sanitair tegen het Vlaams Belang. Met NVA in 

zee gaan? Omwille van de figuur Bruno Stevenheydens, 
ex-Vlaams Belanger en nu lijsttrekker van NVA, lijkt 

dit twijfelachtig. Stevenheydens en Marc Van de Vijver 

lusten mekaar rauw. Maar in politiek is alles mogelijk. 

Indien NVA, in een nek aan nek race met de CD&V, een 

meerderheid kan vormen dan zal ze dit met voorkeur 

doen met Groen-SPA . Voor Groen-SPA wordt dit een 

gewetenskwestie. Als Bruno Stevenheydens burgemeester 

van Beveren wil worden dan stuit hij ongetwijfeld op 

een njet. De groenen noch socialisten kunnen het zich 

permitteren om de rode loper uit te rollen voor een ex-

kopstuk van Vlaams Belang. Indien NVA echter een 

ander figuur naar voren kan schuiven is praten mogelijk. 
Komt dan Boudewijn Vlegels zijn neus aan het venster 

steken? Hij duwt nu de lijst van NVA en is omwille 

van zijn ervaring in de Beverse politiek, zijn openheid 

en progressief imago in Kartel-Pro de ideale man. Kan 

NVA samen gaan met Vlaams Belang? Indien dit gebeurt 

doorbreekt ze het cordon sanitair  en bewijst ze dat haar 

programma en ideeën sterk aanleunen bij dit van Vlaams 

Belang. Zo ver ziet niemand het komen. Het is echter 

koffiedik kijken. Op 14 oktober bepaalt de kiezer wie in 
Beveren aan de slag mag. En om de stem van de kiezer 

wordt momenteel zwaar geknokt. Wat het resultaat wordt, 

zien we op 14 oktober. 

Gemeenteraadsverkiezing 14 okober 2012; jij schudt de kaarten.

Bombardon, met al het Melseels nieuws, staat niet stil,

En toch wacht deze dorpskrant tweemaandelijks op je.



Rozengeur en maneschijn

Einde juli stond ik versteld. Ik was naar het 

Waasland Shopping Center geweest. Achter 

ons reed politie, ze kwamen blijkbaar 

controleren. Goed dacht ik, want alle 

parkeerplaatsen voor rolwagengebruikers 

waren bezet door kaarthouders of 

onbevoegden. Bij het buiten komen van 

een kale reis stond er een takel wagen klaar 

om een auto weg te halen die er niet moest 

staan, ook de politie was er nog steeds. 

2 jonge dames waren de pineut. Tot mijn 

grote verbazing gebeurde er niets! Er werd 

zelfs gelachen en iedereen stapte netjes in 

en reed weg! 

Ik hoop echt dat ze wel degelijk een boete 

gekregen hebben en de factuur van de 

takeldienst. Als dat niet het geval is dan 

leven we echt wel in een apenland! Als 

ik mij durf te parkeren achter iemand die 

er niet mag staan ben ik strafbaar en krijg 

ik een boete. Als ik een papiertje tussen 

iemand zijn ruit steek die er niet mag 

staan en ik sta er toevallig naast op een 

parkeerplek van een koerier krijg ik een 

briefje terug waarop te lezen staat: ‘Ben 

jij een koerier? Neen? Jij dient je ook aan 

de regels te houden.’ De brutaliteit van 

sommige mensen grrr. Ze snappen er niets 

van!!!

10 aug ben ik naar VivaLola in Sint-

Niklaas geweest. Het was er best gezellig, 

ik kreeg het privilege om gratis naar een 

deftig toilet te kunnen met begeleiding 

en security naast mij. Aangezien er niets 

specifiek voorzien was, heb ik mij zoveel 
mogelijk vooraan gezet zodat ik een goed 

zicht had op het podium. Toen Gers Pardoel 

op het podium kwam zat de sfeer er goed 

in. Plots kwam er echter een skydiver uit 

het niets en die is letterlijk uit de lucht 

gevallen toen die langs mij passeerde. 

Ik heb hem gelukkig niet helemaal op 

mij gekregen, enkel zijn voeten kwamen 

op mijn rug terecht. Voor mij stonden 

allemaal kinderen. Stel je voor dat die 

man op die kinderen was gevallen… 

Oké, hier kan de organisatie niets aan 

doen maar dit is nog maar eens het bewijs 

dat er best iets voorzien wordt zodat wij 

(kinderen en mensen met een beperking) 

veilig staan.

22aug ging ik met mijn jobstudente 

Debbie naar de film in Kinepolis 
Antwerpen. Toen we assistentie vroegen, 

kwam de manager duidelijk beschaamd 

zeggen dat hij mij niet mocht heffen. 

Twee weken eerder was er iets gebeurd 

waardoor dit niet langer mocht. Ik zou 

het niet erg gevonden hebben moesten 

we in een (aangepaste) zaal terecht 

zijn gekomen waar het gangpad breed 

genoeg is om toch wat deftig naar de 

film te kunnen kijken. Mijn assistente 
heeft mij dan toch op eigen krachten 

in de zetel gekregen. Achteraf zijn we 

dan toch naar de balie geweest en heeft 

die manager ons een klachtenformulier 

onder onze neus geschoven. Hij zei zelf: 

‘Als je voor 9€ naar de film komt, wil 
je ook deftig kunnen zitten en niet langs 

een vuilnisbak.’ Zo gezegd zo gedaan, 

nu afwachten wat ermee gaat gebeuren. 

Ik heb zelden iemand ontmoet die zo 

vriendelijk, behulpzaam en beschaamd 

was omdat hij niets mocht doen. Bij deze 

zullen ze mij niet gauw bij Kinepolis 

terugzien ondanks de vriendelijke man.

Hebben jullie al eens gehoord van het 

woord bekkengordeldystrofie? Wel, een 
vriend van mij leeft met deze (dodelijke) 

aandoening. Het tast de spieren en 

organen aan. Medelijden begrijpt en 

wil hij niet. Afgelopen weken is hij in 

de media verschenen, hij is op Villa 

Vanthilt geweest, ook HUMO heeft een 

fantastisch artikel gepubliceerd en hij 

is in verschillende kranten verschenen. 

En dit allemaal omdat hij op zaterdag 

25 aug aan een groots avontuur begint. 

Hij gaat namelijk met zijn eclectische 

rolstoel en aangepaste wagen Europa 

rond reizen en dit om mensen in 

Europa te laten zien dat je ook met een 

beperking onafhankelijk kan leven. Jullie 

kunnen ook zijn avontuur volgen: www.

breakingboundaries.eu. Het belooft een 

trip te worden om nooit meer te vergeten. 

En hij kan alle steun gebruiken, dus bij 

deze…

Groetjes, 

Lizy

Tentoonstelling in OC Boerenpoort 
Een organisatie van de Vlaams-
Canadese Vriendenkring

Deze tentoonstelling werd gerealiseerd 

door de heemkundige kring van 
Haaltert. Acht van de vierentwinting 
Vlaamse slachtoffers van de Titanic, 
kwamen immers uit Groot Haaltert. 
In de streek waren daardoor nog 

heel wat foto’s en documentatie uit 
die tijd voorhanden.  Een aantal van 
die foto’s zijn op speciale pancartes 

aangebracht, vergezeld door teksten 

geschreven vanuit het standpunt van 

de passagiers door Ledenaar Rudi De 
Koker. Op die manier wordt een stuk 
geschiedenis extra levendig gemaakt.
Wanneer: van 13 tot 21 oktober
Zaterdag en zondag: 14 -18u
Woensdag: 14-17u en 19-22u
Meer info, o.a. over geleide bezoeken: 

Frank Polet,  03 775 42 85
frank.polet2@telenet.be

     Vaart Wel En Tot  Laters.

           200 jaar Titanic

Ruil je lege chocopot!
Grote paniek vanmorgen bij het ontbijt. De chocopot was weeral leeg. Geen 

probleem. In de wereldwinkel kan je die lege pot ruilen voor een volle, echt 

waar ! Op zaterdag 13 oktober kom je ermee naar de winkel in de Hazaertdam 

en gedaan met het gemor om de lege pot.  Vertel het voort !

Wist je dat Wereldwinkel Melsele al sinds 1998 een winkel heeft? 

Daarvoor hebben wij 8 jaar op de zaterdagmarkt van Melsele gestaan 

met onze bakfiets en daarvoor kon je terecht voor je eerlijke producten 
bij enkele verkooppunten bij mensen thuis.

Wist je dat wij jaarlijks onze klanten verwennen op de klantendag van 

Oxfam Wereldwinkels? Wij nodigen dan iedereen uit om te komen 

proeven van onze nieuwe producten of van een kopje koffie. Dit jaar 
gaan wij dit ook doen. Onze klantendag is op zaterdag 13 oktober. Het 

thema dit jaar is ‘De pot op? Geen probleem!’ Iedere bezoeker die een 

lege chocopot meebrengt die dag (van om het even welk merk), krijgt 

van ons zomaar een Eerlijke pot choco in ruil. Verder kan je ook nog 6 

flessen wijn winnen door een kaartje in te vullen dat je krijgt als je voor 
min €20 aan eerlijke producten koopt. Je bent welkom in onze winkel 
vanaf 9.30uur tot 12.30uur, in Hazaarddam 10.

Van 22 augustus tot 20 november verblijven twee Melselenaren in Ghana, een land 

aan de westkust van Afrika. Ze verblijven er in een inlands dorpje, zo’n 10 km van de 

stad Kumasi. Zij gaan daar, met nog 2 medestudenten orthopedagogie, ondersteuning 

geven in een zorgklasje. Er verblijven kleuters en jongeren tot 15 jaar. Aan de school 

is een weeshuis verbonden en een internaat. Het schooltje leeft van giften en van 

de opbrengst van een eigen appelsienplantage. Doordat de leerkrachten er slecht 

betaald worden is het onderwijs onregelmatig en kampen heel wat leerlingen met 

een leerachterstand. De voertaal in het schooltje is Engels en tijdens hun verblijf 

wonen Hanne en Janna in een vrijwilligershuis. Voor hun vertrek beloofden ze een 

verslagje van hun ervaring op te sturen naar Bombardon. Je zal het kunnen lezen 

in het volgende nummer. We wensen hen vanuit Melsele veel steun toe, een goede 

gezondheid en veel volharding. Met hun inzet en hun chiro-ervaring zullen ze de 

Afrikaanse kinderen veel aangename en leerrijke momenten bezorgen. Ook voor 

Hanne en Janna betekent dit verblijf een grote leer- en levenservaring!  Om fier op te 
zijn! 

Janna Verstraeten en Hanne Van den Keybus 

naar Ghana!

Geboren in 1952 en 

van Melsele

Wie in 1952 geboren is, in Melsele 

woont, gewoond heeft of hier naar 

school ging, wordt uitgenodigd om met 

partner, op 7 oktober, deel te nemen 

aan een reünie in Hotel Van der Valk, 

Gentseweg, 280 Beveren. Om 11uur 

is er aperitief, daarna kan iedereen 

aanschuiven aan een brunch en buffet. 

Wie graag deelneemt kan nog tot 1 

oktober inschrijven, door 45euro per 

persoon te storten op rekeningnummer 

BE11404608470948 - met vermelding: 

feest 52ers en het aantal personen. 

Meer inlichtingen bij:

Richard Haentjens, tel 03 775 66 75  

richard.en.rita@gmail.com,

Jan Holvoet, tel 03 775 38 08   

holvoet.jan@telenet.be, 

Maria Maes, tel 03 775 59 67 

mariamelsele@yahoo.com, 

Marleen Paternoster, tel 03 775 41 51 

marleenpaternoster52@hotmail.com, 

Wies Truyman, tel 03 775 79 97 ,  

wies.truyman@hotmail.com, 

Marc Van den Eeckhout,  

tel 03 775 34 23, marc_vde@hotmail.com, 

Eddy Verbist, tel 0486 73 43 54   

eddy.verbist@hotmail.com

Het leven in ons 
dorp begint met 

Bombardon;
(eigen lof mag ook al eens en ‘stinkt’ 
niet altijd)


